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indeks kolor
PB511-2 czarny
PB511-3 czerwony
PB511-1 niebieski
PB511-4 zielony
PB511-6 żółty
PB511-7 pomarańczowy
PB511-014 jasnobrązowy
PB511-12 fioletowy

indeks kolor
PB511-08 różowy
PB511-01 jasnoniebieski
PB511-23 jasnozielony
PB511-05 szary
PB511-16 piaskowy
PB511-13 morski
PB511-28 ciemnozielony
PB511-26 morelowy

indeks kolor
PB511-17 błękitny
PB511-14 ciemnobrązowy
PB511-24 karminowy
PB511-012 purpurowy
PB511-5 ciemnoszary
PB511-9 koralowy
PB511-11 granatowy
PB511-27 oliwkowy

indeks kolor
PB511-8 ciemnoróżowy
PB511-03 czerwony neonowy
PB511-04 zielony neonowy
PB511-06 żółty neonowy
PB511-07 pomarańcz. neonowy
PB511-29 różowy neonowy

CIENKOPIS SCHNEIDER LINE-UP
Całkowicie gumowana obudowa gwarantuje komfort pisania
• Obudowa wykonana w 88% z bioplastkiu • Cienkopis ze skuwką • Ergonomiczny, 
trójkątny kształt pozwala na naturalny uchwyt • Elementy obudowy w kolorze 
tuszu • Skuwka wentylowana, idealnie przylegająca do nasady • Grubość 
linii pisania 0,4 mm

indeks kolor
PB834-2 czarny
PB834-3 czerwony
PB834-1 niebieski
PB834-4 zielony

CIENKOPIS SCHNEIDER TOPLINER 967
Nie wysycha bez skuwki przez 2–3 dni
• Fibrowa końcówka w metalowej oprawie • Obudowa wykonana 
z nieprzepuszczalnego PP • Tusz na bazie wody • Grubość linii pisania 0,4 mm

indeks kolor
CO055-024 neonowy żółty
CO055-031 neonowy niebieski
CO055-033 neonowy zielony
CO055-040 neonowy czerwony
CO055-054 neonowy pomarańczowy
CO055-056 neonowy różowy
CO055-99 zieleń lodowa
CO055-98 błękit pruski
CO055-26 brzoskwiniowy
CO055-32 niebieski / ultramaryna
CO055-33 jasnozielony
CO055-4 zielony
CO055-3 czerwony
CO055-1 ciemny niebieski

indeks kolor
CO055-43 jasny zielony
CO055-6 żółty
CO055-45 brązowy
CO055-2 czarny
CO055-50 ciemny czerwony
CO055-51 turkusowy
CO055-53 ciemny zielony
CO055-54 pomarańczowy
CO055-55 fioletowy
CO055-56 różowy
CO055-57 jasny niebieski
CO055-58 lila
CO055-59 jasny lila
CO055-63 oliwkowy

indeks kolor
CO055-89 beżowy
CO055-94 szary
CO055-96 ciemny szary
CO055-11 błękit lodowy
CO055-16 zieleń paryska jasna
CO055-17 róż ciemny
CO055-19 purpura
CO055-24 żółty cytrynowy
CO055-29 róż jasny
CO055-30 cynober blady
CO055-31 błękit jasny
CO055-38 sangwina
CO055-48 karmin
CO055-65 umbra

indeks kolor
CO055-75 sjena
CO055-88 ochra jasna
CO055-95 szary zimny średni
CO055-97 szary zimny głęboki
CO055-22 szary Payne'a
CO055-MIX6 komplet 6 szt.
CO055-MIX6N komplet 6 szt. neonowy
CO055-MIX08 komplet 8 szt. pastelowy
CO055-MIX10 komplet 10 szt.
CO055-MIX15 komplet 15 szt.
CO055-MIX20 komplet 20 szt.

CIENKOPIS STABILO POINT 88
Dostępny w 47 kolorach!
• Uniwersalny cienkopis do pisania, podkreślania, kreślenia i kolorowania 
• Mocna, oprawiona w metal końcówka jest odporna na złamania i rozwarstwienia, 
co gwarantuje wysoki komfort pisania aż do całkowitego wyczerpania tuszu 
• Grubość linii 0,4 mm • Wentylowana skuwka umożliwia oddychanie w przypadku 
nagłego połknięcia • Cienkopis dostępny aż w 47 kolorach w tym 6 neonowych

MINI DATOWNIK COLOP S120
Lekkie, poręczne datowniki serii Mini
• Różne rodzaje dat: cyfrowa: 10.12.2019, polska: 10.GRU.2019, ISO: 2019-12-10  
• 12 roczników na taśmie datownika • Wykonane z trwałego, mocnego 
tworzywa wysokiej jakości • Charakterystyczna mała i lekka obudowa zapewnia 
komfort użytkowania • Prosty system wymiany poduszki dodatkowo wpływa 
na wygodę obsługi

indeks kolor
CL005-2 czarny
CL036 czarny
CL037 czarny

WYSOKA JAKOŚĆ

Datowniki
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ISO:

PL:

indeks wersja
UN198 ISO
UN199 polska

DATOWNIK KBK
Wspaniały stosunek ceny do jakości
• Samotuszujący • W eleganckiej obudowie z plastiku • Przydatny szczególnie 
do stemplowania korespondencji firmowej, potwierdzenia odbioru gotówki, 
dostawy towaru itp. • Wysokość cyfr/liter 4 mm

indeks rodzaj wersja
KW143 4610 cyfrowa
KW143-0 4610L literowo-cyfrowa

DATOWNIK 4610/4610L
Obudowa wykonana z antypoślizgowego materiału 
• Samotuszujący • Obudowa z tworzywa sztucznego pokryta materiałem 
antypoślizgowym • Wyposażony w okienko indeksowe • Wysokość czcionki 4 mm 
• Datownik literowy posiada polskie nazwy miesięcy

indeks wersja
UN063 ISO
UN084 polska

CO2
MINIMUM

STANDARD

TRODAT BEST
S

E
L

L
E

R

ISO:
PL:

DATOWNIK TRODAT 4810 ISO/PL
Dostępny z datą w wersji ISO oraz polskiej
• W eleganckiej obudowie wyprodukowanej z odzyskanego plastiku oraz przy 
zmniejszonej emisji CO2 • Przydatny szczególnie do stemplowania korespondencji 
firmowej, potwierdzenia odbioru gotówki, dostawy towaru itp. • Datownik dostępny 
jest z datą w wersji ISO oraz polskiej • Wysokość cyfr/liter 4 mm

indeks kolor
PP189-2 czarny
PP189-3 czerwony
PP189-1 niebieski

indeks kolor
PP189-4 zielony
PP189-11 granatowy
PP190-01 niebieski pastel

indeks kolor
PP190-04 zielony pastel
PP190-08 różowy pastel
PP190-12 fioletowy pastel

DESKA Z KLIPEM FOKUS A4 Z OKŁADKĄ
Miejsce na długopis oraz kieszeń na wewnętrznej stronie okładki
• Sztywna teczka wykonana z bardzo lekkiej tektury oblanej folią PVC z zamykaną 
okładką • Wyposażona w mocny mechanizm zaciskowy o pojemności do 100 kartek

indeks kolor
PP187-2 czarny
PP187-3 czerwony
PP187-1 niebieski
PP187-4 zielony
PP187-11 granatowy
PP188-01 niebieski pastel
PP188-04 zielony pastel
PP188-08 różowy pastel
PP188-12 fioletowy pastel

DESKA Z KLIPEM FOKUS A4
Lekka deska w wyjątkowych kolorach
• Sztywna podkładka wykonana z bardzo lekkiej tektury oblanej folią PVC 
• Wyposażona w mocny mechanizm zaciskowy o pojemności do 100 kartek

indeks kolor
ES1139-8 różowy
ES1139-1 niebieski
ES1139-7 pomarańczowy
ES1139-13 turkusowy
ES1139-12 fioletowy
ES1139-4 zielony

DESKA Z KLIPEM I OKŁADKĄ LEITZ WOW
Dodatkowa kieszeń na luźne dokumenty
• Doskonała do pracy w terenie, na konferencji czy zebraniu • Wykonana 
z wysokiej jakości polifoamu PP, w lekkich kolorach z perłowym połyskiem 
• Mocny mechanizm przytrzymujący kartki • Z zaczepem do powieszenia • Mieści 
do 75 kartek (max 10 kartek w koszulce) • Dodatkowa kieszeń na luźne dokumenty 
i małe przedmioty

Deski z klipem

Pieczątki znajdziesz 
na str. 158

Numeratory znajdziesz  
na str. 144



49Znajdź nas online na www.markowebiuro.pl

D

indeks kolor
DN041-2 czarny
DN041-3 czerwony

indeks kolor
DN041-4 zielony
DN041-1 niebieski

DŁUGOPIS ŻELOWY AUTOMATYCZNY 
WODOODPORNY DONAU
Grubość linii pisania 0,25 mm
• Z wymiennym wkładem, tusz wodoodporny • Obudowa zaprojektowana 
specjalnie pod kątem ergonomii • Gumowy uchwyt gwarantujący komfort pisania 
• Transparentna obudowa pozwalająca kontrolować stopień zużycia tuszu • Klips 
w kolorze tuszu • Średnica kulki 0,5 mm • Grubość linii pisania 0,25 mm • Długość linii 
pisania do 400 m

indeks
KW876

DŁUGOPIS AUTOMATYCZNY GR-557
Grubość linii pisania 0,7 mm
• Ergonomiczna obudowa z uchwytem antypoślizgowym • Idealny pod nadruk 
reklamowy – nie posiada żadnych oznaczeń • Tusz wodoodporny • Długość pisania 
1000 m • Grubość linii 0,7 mm • Niebieski kolor tuszu • Obudowa miks kolorów

DŁUGOPIS AUTOMATYCZNY INKJOY 100 RT
Grubość linii pisania M 1 mm
• Długopis w przezroczystej obudowie z systemem przyciskowym posiadający 
rewolucyjny systemem tuszu ULV • Nowy tusz sprawia, że długopis wręcz płynie 
po papierze, jednocześnie jednak bardzo szybko wysycha, co pozwala uniknąć 
rozmazywania • Występuje w bardzo intensywnych, żywych kolarach

indeks kolor rodzaj
PM042-1 niebieski RT M-1 mm
PM042-2 czarny RT M-1 mm
PM042-3 czerwony RT M-1 mm

DŁUGOPIS AUTOMATYCZNY INKJOY 300 RT
Grubość linii pisania M 0,4 mm
• Inkjoy 300 RT to długopis z systemem przyciskowym posiadający rewolucyjny 
systemem tuszu ULV • Nowy tusz sprawia, że długopis wręcz płynie po papierze, 
jednocześnie jednak bardzo szybko wysycha, co pozwala uniknąć rozmazywania 
• Obudowa w kolorze tuszu z metalowym klipsem • Komfortowy uchwyt pasuje 
perfekcyjnie do dłoni • Występuje w bardzo intensywnych, żywych kolorach

indeks kolor rodzaj
PM043-1 niebieski RT M
PM043-2 czarny RT M
PM043-3 czerwony RT M

indeks kolor
PM056-2 czarny
PM056-1 niebieski

indeks kolor
PM056-4 zielony
PM056-3 czerwony

DŁUGOPIS ŻELOWY AUTOMATYCZNY 
INKJOY GEL
Grubość linii pisania 0,7 mm
• Zawiera specjalną formułę szybkoschnącego tuszu, która zapobiega rozmazywaniu 
• Schnie 3 x szybciej! • Delikatny w dotyku, komfortowy uchwyt zapewnia pewną 
kontrolę pisania na co dzień

indeks kolor rodzaj
DN960-2 czarny 1,0 mm
DN960-3 czerwony 1,0 mm
DN960-1 niebieski 1,0 mm

DŁUGOPIS AUTOMATYCZNY PENAC RB085
Grubość linii pisania 0,7 mm lub 1 mm
• Z wymiennym wkładem, tusz na bazie oleju • Gumowana obudowa 
z antypoślizgowymi żłobieniami • Posiada klips i metalową końcówkę • Długość linii 
pisania do 900 m • Certyfikat ISO 12757 i EN71

Długopisy automatyczne

Pojemniki na długopisy 
znajdziesz  

na str. 169-170
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indeks kolor obudowy kolor wkładu
PB383 mix kolorów niebieski
PB383-2 czarny czarny
PB383-3 czerwony czerwony

indeks kolor obudowy kolor wkładu
PB383-1 niebieski niebieski
PB383-4 zielony zielony

DŁUGOPIS AUTOMATYCZNY SCHNEIDER K15
Grubość linii pisania M
• Smukły długopis z wytrzymałym klipem • Wymienny wkład • Grubość pisania M

DŁUGOPIS AUTOMATYCZNY SCHNEIDER 
SLIDER RAVE
Grubość linii pisania XB
• Długopis automatyczny o ergonomicznym kształcie • Całkowicie gumowana 
obudowa gwarantuje komfort pisania • Wyposażony w wymienny, wielkopojemny 
wkład Slider 755 XB wyprodukowany w innowacyjnej technologii Viscoglide®, 
która dzięki zastosowaniu specjalnej końcówki piszącej „Direct2Point” oraz 
tuszu o zmniejszonej lepkości pozwala na wyjątkowo łatwe, gładkie i płynne 
pisanie • Końcówka pisząca wykonana ze stali nierdzewnej, odporna na ścieranie 
• Wysoka wydajność tuszu w porównaniu do innych systemów lekkiego pisania 
(np. długopisów żelowych) • Tusz wodoodporny, zgodny z certyfikatem ISO 12757-2 
(z wyjątkiem czerwonego), gwarantuje trwałość znakowania dokumentów 
• Szybkoschnący, nie rozmazuje się pod wpływem zakreślacza • Elastyczność przy 
wyborze wkładu – wymiana na dowolny z grupy „Plug&Play” • Elementy obudowy 
w kolorze tuszu • Kulka pisząca o średnicy XB

indeks kolor
PB820-2 czarny
PB820-3 czerwony

indeks kolor
PB820-1 niebieski
PB820-4 zielony

indeks kolor
PB821-1/CZA czarny
PB821-1/N niebieski

DŁUGOPIS AUTOMATYCZNY SCHNEIDER OFFICE
Grubość linii pisania M
• Długopis automatyczny o delikatnie profilowanej obudowie • Wyposażony 
w wymienny wkład Office 765 M • Elastyczność przy wymianie na dowolny z grupy 
„Plug&Play” • Końcówka pisząca wykonana ze stali nierdzewnej, odporna na ścieranie 
• Tusz olejowy, wodoodporny, zgodny z certyfikatem ISO 12757-2, gwarantuje 
trwałość znakowania dokumentów • Obudowa w kolorze tuszu • Dostępny w 
miksie kolorów (S), tusz w kolorze niebieskim • Wytrzymały, smukły, metalowy 
klip • Plastikowa obudowa z metalowymi elementami: obrączka, klip, przycisk 
• Kod kreskowy umieszczony na każdym produkcie

indeks kolor
PB312-2 czarny
PB312-1 niebieski

DŁUGOPIS AUTOMATYCZNY 
SCHNEIDER SUPRIMO
Grubość linii pisania M
• Długopis automatyczny w żywych, transparentnych kolorach • Gumowany, 
profilowany uchwyt gwarantuje komfort pisania • Wyposażony w wymienny wkład 
• Elastyczność przy wymianie na dowolny z grupy „Plug&Play” • Końcówka pisząca 
wykonana ze stali nierdzewnej, odporna na ścieranie • Tusz olejowy, wodoodporny, 
zgodny z certyfikatem ISO 12757-2, gwarantuje trwałość znakowania dokumentów 
• Obudowa w kolorze tuszu • Zintegrowany, mocny, plastikowy klip • Kulka pisząca 
o średnicy M

WYSOKA JAKOŚĆ

indeks kolor
TO325-2 czarny
TO325-1 niebieski
TO325-3 czerwony
TO325-4 zielony

DŁUGOPIS AUTOMATYCZNY MEDIUM
Grubość linii pisania 1,0 mm
• Długopis automatyczny • Obudowa w kolorze tuszu • Wygodny gumowany uchwyt 
• Wymienne wkłady • Trwała kulka 1 mm • Linia pisania 2000 m

DŁUGOPIS AUTOMATYCZNY S-FINE 069
Grubość linii pisania 0,5 mm
• Długopis automatyczny w gwiazdki • Gumowany uchwyt • Wkład – szwajcarska 
technologia Floating Ball® System • Kulka z węglików spiekanych 0,5 mm

indeks kolor
TO038-2 czarny
TO038-4 zielony

indeks kolor
TO038-1 niebieski
TO038-3 czerwony

WYSOKA JAKOŚĆ

Pojemniki na długopisy 
znajdziesz  

na str. 169-170
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indeks kolor
TO326-1 niebieski
TO326-3 czerwony

indeks kolor
TO326-2 czarny
TO326-4 zielony

DŁUGOPIS ŻELOWY AUTOMATYCZNY 077
Grubość linii pisania 0,7 mm
• Długopis automatyczny Mastership z wymiennym wkładem żelowym  
• Trwała kulka 0,7 mm • Wyjątkowo wygodny gumowy uchwyt

DŁUGOPIS AUTOMATYCZNY SN-101
Grubość linii pisania 0,3 mm
• Wygodny uchwyt, który pozwala pisać przez dłuższy czas bez wysiłku 
• Automatycznie chowany wkład • Tusz o optymalnej lepkości i składzie daje 
komfortowe – szybkie i lekkie pisanie • Nie plami i nie pozostawia kleksów 
• Idealny pod nadruki reklamowe • Wymienny wkład SA-7CN

indeks kolor
UN001-2 czarny
UN001-1 niebieski
UN001-3 czerwony

indeks kolor tuszu kolor obudowy
UN138-2 czarny czarny
UN138-3 czerwony czerwony
UN138-1 niebieski niebieski
UN260-1/F niebieski fioletowy
UN260-1/P niebieski pomarańczowy
UN260-1/R niebieski różowy
UN260-1/Z niebieski zielony
UN138-1/B błękitna obudowa, niebieski wkład
UN138-1/JN jasnoniebieska obudowa, niebieski wkład
UN138-1/R różowa obudowa, niebieski wkład
UN138-1/F fioletowa obudowa, niebieski wkład

DŁUGOPIS KULKOWY AUTOMATYCZNY 
JETSTREAM SXN-101/SXN-101C
Grubość linii pisania 0,35 mm
• Długopis kulkowy SXN-101 /101C/101FL • Idealny dla osób leworęcznych i szybko 
piszących! • Tusz pigmentowy zasycha w ciągu 1 sekundy, nie rozmazuje się, nie 
robi kleksów, nie blaknie, nie przesiąka przez papier • Można pisać nieprzerwanie 
po śliskim papierze • Automatycznie chowany wkład • Grubość linii pisania 
ok. 0,35 mm • Wymienne wkłady SXR-71

DŁUGOPIS – PIÓRO KULKOWE AUTOMATYCZNE 
JETSTREAM SXN-217/SXN-210
Grubość linii pisania SXN-217 – 0,35 mm, SXN-210 – 0,45 mm
• Idealne dla osób leworęcznych i szybkopiszących! • Tusz zasycha w ciągu 1 sekundy, 
nie rozmazuje się, nie robi kleksów, nie blaknie, nie przesiąka przez papier • Można 
pisać nieprzerwanie po śliskim papierze • Gumowa obudowa zapewnia komfort 
pisania • SXN-217 – wymienny wkład SXR-7 • SXN-210 – wymienny wkład SXR-10

kolor pióro SXN-217 wkład SXR-7 pióro SXN-210 wkład SXR-10
czarny UN018-2 UN021-2 UN210-2 UN162-2
czerwony UN018-3 UN021-3 UN210-3 UN162-3
niebieski UN018-1 UN021-1 UN210-1 UN162-1

DŁUGOPIS ŻELOWY UMN-152 SIGNO
Grubość linii pisania 0,3 mm
• Podwójny mechanizm chowania wkładu zapobiegający poplamieniu ubrania 
• Transparentna obudowa pozwala śledzić poziom tuszu • Gumowy uchwyt 
zapewnia komfort pisania • Automatycznie chowany wkład • Tusz pigmentowy, 
wodoodporny i odporny na blaknięcie • Średnica kulki piszącej 0,5 mm • Wymienne 
wkłady UMR-85 

indeks kolor
UN011-2 czarny
UN011-1 niebieski
UN011-3 czerwony

indeks rodzaj kolor
UN012-2 długopis czarny
UN012-3 długopis czerwony
UN012-1 długopis niebieski
UN012-4 długopis zielony

indeks rodzaj kolor
UN157-2 wkład czarny
UN157-3 wkład czerwony
UN157-1 wkład niebieski

DŁUGOPIS ŻELOWY AUTOMATYCZNY UMN-207
Grubość linii pisania 0,4 mm
• Najlepszy długopis żelowy na rynku! • Niepowtarzalny nowoczesny wygląd 
• Elegancki klip oraz końcówka ze stali nierdzewnej • Szybkoschnący tusz nowej 
generacji pigmentowy, wodoodporny i odporny na blaknięcie • 5 lat gwarancji 
na tusz • Gumowy uchwyt zapewnia komfort pisania • Wymienny wkład UMR-87

indeks kolor
PP045-2 czarny

indeks kolor
PP045-1 niebieski

DŁUGOPIS AUTOMATYCZNY TOP TEK RT
Grubość linii pisania 1,0 mm
• Zastosowana nowoczesna formuła tuszu olejowego Visco Fluid Ink, który 
zapobiega rozmazywaniu pisanego tekstu • Wysuwany długopis o dymionym 
korpusie • Obszar uchwytu w kolorze tuszu • Psiada najwyższej jakości wysuwający 
przycisk i klip • Wymaga bardzo niwielkiego nacisku w trakcie pisania
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indeks kolor
PP042-2 czarny
PP042-1 niebieski
PP042-3 czerwony

DŁUGOPIS AUTOMATYCZNY TRIO RT GP
Grubość linii pisania 0,7 mm
• Zastosowana nowoczesna formuła tuszu olejowego Visco Fluid Ink, który 
zapobiega rozmazywaniu pisanego tekstu • Wysuwany trójkątny długopis 
• Dymiony korpus z przyciskiem wysuwającym w kolorze tuszu • Gumowany obszar 
uchwytu dla komfortowego pisania • Ergonomiczny trójkątny kształt, perfekcyjnie 
wyskalowany do długiego pisania

indeks kolor
PP048-2 czarny
PP048-1 niebieski
PP048-3 czerwony

DŁUGOPIS AUTOMATYCZNY FAB
Grubość linii pisania 0,7 mm
• Zastosowana nowoczesna formuła tuszu olejowego Visco Fluid Ink, który 
zapobiega rozmazywaniu pisanego tekstu • Wysuwany długopis o dymionym 
korpusie • Gumowany obszar uchwytu i przycisk w kolorze tuszu

indeks kolor
PP069-1 niebieski

DŁUGOPIS AUTOMATYCZNY TRI TEK
Grubość linii pisania 0,7 mm
• Długopis automatyczny • Uchwyt z antybakteryjnej gumy • Wygodny obszar 
uchwytu i trókątny kształt zapewniają długie i komfortowe pisanie • Foliowany 
korpus • Posiada metalowe oraz chromowane elementy • Wkład z tuszem Visco Fluid

indeks kolor
PP072-1 niebieski

DŁUGOPIS AUTOMATYCZNY TOP TEK RT GOLD
Grubość linii pisania 0,7 mm
• Długopis automatyczny • Uchwyt z antybakteryjnej gumy • Wygodny obszar 
uchwytu zapewnia komfort pisania • Foliowany korpus w kolorze złotym • Posiada 
galwanizowane złotem elementy (klip, przycisk, końcówka) • Wkład z tuszem 
Visco Fluid

indeks kolor
PP073-2 czarny

DŁUGOPIS ŻELOWY MAX GEL
Grubość linii pisania 0,5 mm
• Uchwyt z antybakteryjnej gumy • Wygodny obszar uchwytu zapewnia komfort 
pisania • Przezroczysty korpus • Grip i skuwka w kolorze tuszu • Dekoracyjne 
elementy stalowe dodają długopisowi elegancji • Żelowy wkład Quick Dry Gel 

indeks kolor
PP074-1 niebieski
PP074-2 czarny

DŁUGOPIS ŻELOWY TOP TEK STICK GEL GOLD
Grubość linii pisania 0,5 mm
• Uchwyt z antybakteryjnej gumy • Wygodny obszar uchwytu zapewnia komfort 
pisania • Foliowany korpus w kolorze złotym • Posiada galwanizowane złotem 
elementy (klip, końcówka) • Żelowy wkład Quick Dry Gel 

Pojemniki na długopisy 
znajdziesz  

na str. 169-170
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indeks kolor
DN040-2 czarny
DN040-3 czerwony

indeks kolor
DN040-1 niebieski
DN040-4 zielony

DŁUGOPIS ŻELOWY DONAU
Grubość linii pisania 0,25 mm
• Klasyczny długopis z wymiennym wkładem, tusz wodoodporny • Obudowa 
zaprojektowana specjalnie pod kątem ergonomii • Gumowy uchwyt 
gwarantujący komfort pisania • Transparentna obudowa pozwalająca kontrolować 
stopień zużycia tuszu • Posiada skuwkę z klipsem w kolorze tuszu • Metalizowana 
końcówka • Średnica kulki 0,5 mm • Grubość linii pisania 0,25 mm • Długość linii 
pisania do 450 m DŁUGOPIS INKJOY 100 CAP

Grubość linii pisania 0,5 mm (XF) lub 1 mm (M)
• Długopis w przezroczystej obudowie z zatyczką, posiadający rewolucyjny 
systemem tuszu ULV • Nowy tusz sprawia, że długopis wręcz płynie po papierze, 
jednocześnie jednak bardzo szybko wysycha, co pozwala uniknąć rozmazywania 
• Występuje w bardzo intensywnych, żywych kolarach

indeks kolor rodzaj
PM039-1 niebieski XF-0,5 mm
PM039-2 czarny XF-0,5 mm
PM040-1 niebieski M-1 mm

indeks kolor rodzaj
PM040-2 czarny M-1 mm
PM040-3 czerwony M-1 mm
PM040-4 zielony M-1 mm

indeks kolor
HL065-1 niebieski
HL065-2 czarny
HL065-3 czerwony
HL065-4 zielony

DŁUGOPIS STICK SUPER SOFT
Komfortowe, jedwabiste pisanie
• Klasyczny długopis typu stick • Wyjątkowo płynne i komfortowe pisanie 
• Tusz o niskim stopniu lepkości zapewnia jedwabiste pisanie

indeks kolor wkładu rodzaj
PB826-2 czarny F
PB826-3 czerwony F
PB826-1 niebieski F

indeks kolor wkładu rodzaj
PB827-2 czarny M
PB827-3 czerwony M
PB827-1 niebieski M
PB827-4 zielony M

DŁUGOPIS SCHNEIDER TOPS 505
Grubość linii pisania M lub F
• Wytrzymały długopis ze zdejmowaną skuwką • Odporna na ścieranie końcówka 
pisząca • Wyposażony w jednorazowy, wielkopojemny wkład • Tusz olejowy 
• Wentylowana skuwka z klipem

indeks kolor rodzaj
PB391-2 czarny F
PB391-3 czerwony F
PB391-1 niebieski F

indeks kolor rodzaj
PB392-1 niebieski M
PB393-1 niebieski XB

DŁUGOPIS SCHNEIDER SLIDER EDGE
Grubość linii pisania XB, M lub F
• Długopis ze skuwką • Ergonomiczny, trójkątny kształt pozwala na naturalny uchwyt 
• Całkowicie gumowana obudowa gwarantuje komfort pisania • Wyposażony 
we wkład wyprodukowany w innowacyjnej technologii Viscoglide®, która dzięki 
zastosowaniu specjalnej końcówki piszącej „Direct2Point” i tuszu o zmniejszonej 
lepkości pozwala na wyjątkowo łatwe, gładkie i płynne pisanie • Końcówka pisząca 
wykonana ze stali nierdzewnej, odporna na ścieranie • Wysoka wydajność tuszu 
w porównaniu do innych systemów lekkiego pisania (np. długopisów żelowych) 
• Tusz wodoodporny, zgodny z certyfikatem ISO 12757-2, gwarantuje trwałość 
znakowania dokumentów • Szybkoschnący, nie rozmazuje się pod wpływem 
zakreślacza • Elementy obudowy w kolorze tuszu • Skuwka wentylowana, idealnie 
przylegająca do nasady

indeks kolor rodzaj
PB730-2 czarny F
PB730-3 czerwony F
PB730-1 niebieski F
PB371-2 czarny M
PB371-3 czerwony M
PB371-1 niebieski M

indeks kolor rodzaj
PB371-4 zielony M
PB372-2 czarny XB
PB372-3 czerwony XB
PB372-1 niebieski XB
PB372-4 zielony XB

DŁUGOPIS SLIDER BASIC
Grubość linii pisania F, M lub XB
• Pozostawiony bez nasadki nie zasycha nawet przez kilka dni, po użyciu tusz 
wysycha szybko i nie rozmazuje się pod wpływem zakreślacza

Długopisy nieautomatyczne
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One – Superroller dla wymagających
Eleganckie. Nowoczesne. Z klasą.  
Udana stylizacja nawiązuje do klasycznych wzorców przywodząc skojarzenia  
z piórem wiecznym.Innowacyjny Super-Flow-System precyzyjnie kontroluje  
dozowanie tuszu aż do ostatniej kropli. Ultra gładko pisząca końcówka  
zapewnia niespotykany dotychczas komfort pisania. Wszystkie modele  
wyposażone w wodoodporny tusz zgodny z normą ISO 14145-2.  
www.schneiderpen.com

Pióro kulkowe Schneider One Business

·  wyposażone w ultra gładko piszącą końcówkę
·  ergonomiczna, całkowicie gumowana obudowa
·  Super-Flow-System kontroluje precyzyjne dozowanie tuszu
·  tusz wodoodporny, zgodny z certyfikatem ISO 14145-2 gwarantuje trwałość  
znakowania dokumentów; nie wysycha bez zamkniętej skuwki przez 2-3 dni

·  duży zbiornik ze wskaźnikiem poziomu atramentu
·  skuwka wentylowana z eleganckim, metalowym klipem
·  grubość linii pisania: 0,6 mm

indeks kolor
PB829-2  czarny
PB829-3  czerwony
PB829-1  niebieski
PB829-4  zielony

Pióro kulkowe Schneider One Hybrid C z końcówką stożkową

·  wyposażone w hybrydową (plastikowo-metalową) końcówkę  
ze stali szlachetnej w kształcie stożka

·  ergonomiczna, całkowicie gumowana obudowa
·  Super-Flow-System kontroluje precyzyjne dozowanie tuszu
·  tusz wodoodporny, zgodny z certyfikatem ISO 14145-2 gwarantuje trwałość  

znakowania dokumentów; nie wysycha bez zamkniętej skuwki przez 2-3 dni
·  duży zbiornik ze wskaźnikiem poziomu atramentu
·  skuwka wentylowana z wytrzymałym, metalowym klipem
·  grubość linii pisania: 0,3 mm lub 0,5 mm

linia 0,3 mm linia 0,5 mm
kolor

indeks indeks
PB479-2 PB977-2  czarny
PB479-3 PB977-3  czerwony
PB479-1 PB977-1  niebieski
PB479-4 PB977-4  zielony

linia 0,3 mm linia 0,5 mm
kolor

indeks indeks
PB461-2 PB448-2  czarny
PB461-3 PB448-3  czerwony
PB461-1 PB448-1  niebieski
PB461-4 PB448-4  zielony

Pióro kulkowe Schneider One Hybrid N z końcówką igłową

·  wyposażone w hybrydową (plastikowo-metalowa) końcówkę  
ze stali szlachetnej w kształcie igły

·  ergonomiczna, całkowicie gumowana obudowa
·  Super-Flow-System kontroluje precyzyjne dozowanie tuszu
·  tusz wodoodporny, zgodny z certyfikatem ISO 14145-2 gwarantuje trwałość  

znakowania dokumentów; nie wysycha bez zamkniętej skuwki przez 2-3 dni
·  duży zbiornik ze wskaźnikiem poziomu atramentu
·  skuwka wentylowana z wytrzymałym, metalowym klipem
·  grubość linii pisania: 0,3 mm lub 0,5 mm

D
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WYSOKA JAKOŚĆ

indeks kolor
TO008-2 czarny
TO008-4 zielony

indeks kolor
TO008-1 niebieski
TO008-3 czerwony

DŁUGOPIS KLASYCZNY JEDNORAZOWY 
S-FINE 059
Grubość linii pisania 0,5 mm
• Długopis w gwiazdki w kolorze tuszu • Wkład – szwajcarska technologia Floating 
Ball® System • Trwała kulka z węglików spiekanych 0,5 mm • Linia pisania 4000 m

indeks rodzaj kolor
UN121-2 długopis czarny
UN121-3 długopis czerwony
UN121-1 długopis niebieski
UN121-4 długopis zielony
UN127-2 wkład czarny
UN127-3 wkład czerwony
UN127-1 wkład niebieski
UN121-1/B błękitna obudowa, niebieski wkład
UN121-1/JN jasnoniebieska obudowa, niebieski wkład
UN121-1/R różowa obudowa, niebieski wkład
UN121-1/F fioletowa obudowa, niebieski wkład

DŁUGOPIS KULKOWY JETSTREAM SX-101
Grubość linii pisania 0,35 mm
• Idealne dla osób leworęcznych i szybko piszących! • Tusz pigmentowy zasycha 
w ciągu 1 sekundy, nie rozmazuje się, nie robi kleksów, nie blaknie, nie przesiąka 
przez papier • Można pisać nieprzerwanie po śliskim papierze • Bezpieczna skuwka 
– specjalny otwór umożliwia oddychanie w przypadku jej połknięcia • Grubość linii 
pisania ok. 0,35 mm • Wymienne wkłady SXR-72

kolor pióro SX-217 wkład SXR-C7 pióro SX-210 wkład SXR-C1
czarny UN187-2 UN159-2 UN134-2 UN179-2
czerwony UN187-3 UN159-3 UN134-3 UN179-3
niebieski UN187-1 UN159-1 UN134-1 UN179-1

DŁUGOPIS – PIÓRO KULKOWE JETSTREAM  
SX-217/SX-210
Grubość linii pisania SX-217 – 0,35 mm, SX-210 – 0,45 mm
• Idealne dla osób leworęcznych i szybkopiszących! • Tusz zasycha w ciągu 1 sekundy, 
nie rozmazuje się, nie robi kleksów, nie blaknie, nie przesiąka przez papier • Można 
pisać nieprzerwanie po śliskim papierze • Gumowa obudowa zapewnia komfort 
pisania • SX-217 – wymienny wkład SXR-C7 • SX-210 – wymienny wkład SXR-C1

indeks kolor rodzaj
UN263-2 czarny Air
UN263-1 niebieski Air
UN263-3 czerwony Air
UN273-2 czarny Air Micro
UN273-3 czerwony Air Micro
UN273-1 niebieski Air Micro

indeks kolor rodzaj
UN273-BI biała obudowa, niebieski tusz
UN273-1/JN jasnoniebieska obudowa, niebieski tusz
UN273-1/JZ jasnozielona obudowa, niebieski tusz
UN273-1/P pomarańczowa obudowa, niebieski tusz
UN273-1/R różowa obudowa, niebieski tusz

DŁUGOPIS – PIÓRO KULKOWE  
UB-188 AIR/AIR MICRO
Grubość linii pisania Air – 0,35-0,55 mm, Air Micro – 0,28-0,45 mm
• To pióro pisze jak pióro wieczne – płynnie i gładko! • Jedna końcówka – wiele 
grubości pisania, w zależności od kąta nachylenia pióra i siły nacisku • Końcówka AIR 
jest wyprodukowana z elastycznego materiału – nie drapie i nie ślizga się po 
papierze • Tusz pigmentowy – odporny na działanie wody i światła  
• Średnica kulki: UBA-188L AIR – 0,7 mm; UBA-188M Air Micro – 0,5 mm 
• Grubość linii pisania:  
UBA-188 Air 0,35 – 0,55 mm  
UBA-188M Air Micro 0,28 – 0,45 mm 
UBA-188EL-M Air Micro 0,28 – 0,45 mm 
• UBA-188EL-M – kolorowa obudowa, niebieski tusz

DŁUGOPIS – PIÓRO KULKOWE UB-150
Grubość linii pisania 0,3 mm
• Symbol światowego pióra! • Kapilarny system podawania tuszu zapewnia 
komfortowe, nieprzerwane pisanie do ostatniej kropli • Zachowuje cały czas 
taką samą grubość linii i intensywne, wyraźne kolory • Pigmentowy tusz jest 
wodoodporny, nie blaknie w słońcu i nie przesiąka przez papier • Bezpieczna 
skuwka – specjalny otwór umożliwiający oddychanie w przypadku jej połknięcia 
• Końcówka ze stali nierdzewnej pozwala na gładkie prowadzenie pióra po kartce, 
bez konieczności dużego nacisku • Średnica kulki ok. 0,5 mm

indeks kolor
UN015-2 czarny
UN015-3 czerwony

indeks kolor
UN015-1 niebieski
UN015-4 zielony

Pojemniki na długopisy 
znajdziesz  

na str. 169-170
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indeks kolor
PP052-2 czarny
PP052-1 niebieski
PP052-3 czerwony

DŁUGOPIS TRIO DC CLEAR
Grubość linii pisania 0,7 mm
• Zastosowana nowoczesna formuła tuszu olejowego Visco Fluid Ink, który 
zapobiega rozmazywaniu pisanego tekstu • Trójkątny długopis z dwuczęściową 
skuwką • Przezroczysty korpus i klip • Zaślepka i stożkowa końcówka w kolorze tuszu 
• Ergonomiczny trójkątny kształt perfekcyjnie wyskalowany do długiego pisania

indeks kolor
PP056-2 czarny
PP056-1 niebieski

DŁUGOPIS ULTRA GILDE STEEL
Grubość linii pisania 1,0 mm
• Zastosowana nowoczesna formuła tuszu olejowego Visco Fluid Ink, który 
zapobiega rozmazywaniu pisanego tekstu • Długopis o ciemnobarwionym korpusie 
• Obszar uchwytu, zaślepka i skuwka w kolorze tuszu • Innowacyjny obszar uchwytu 
został zaprojektowany dla jeszcze większego komfortu pisania • Połączenie wysokiej 
klasy polimerów i stali zapewnia wysoką jakość długopisu

indeks kolor
PP068-1 niebieski
PP068-2 czarny

DŁUGOPIS EECO
Grubość linii pisania 0,7 mm
• Barwiony korpus i skuwka w kolorze tuszu • Wygodny obszar uchwytu do długiego 
i komfortowego pisania • Zatyczka zintegrowana z korpusem • Jednoczęściowa 
skuwka • Wkład z tuszem Visco Fluid

indeks kolor
PP039-MIX mix kolorów

indeks kolor
PP038-2 czarny
PP038-1 niebieski
PP038-3 czerwony

DŁUGOPIS TRIO DC FASHION
Grubość linii pisania 1,0 mm
• Zastosowana nowoczesna formuła tuszu olejowego Visco Fluid Ink, który 
zapobiega rozmazywaniu pisanego tekstu • Ergonomiczny trójkątny długopis 
z dwuczęściową skuwką • Barwiony korpus i klip w kolorze tuszu • Wygodny obszar 
uchwytu do komfortowego pisania • Występuje w kolorze niebieskim, zielonym, 
pomarańczowym, różowym, fioletowym

DŁUGOPIS TRIO DC TINTED
Grubość linii pisania 0,7 mm
• Zastosowana nowoczesna formuła tuszu olejowego Visco Fluid Ink, który 
zapobiega rozmazywaniu pisanego tekstu • Ergonomiczny trójkątny długopis 
z dwuczęściową skuwką • Barwiony korpus i klip w kolorze tuszu • Ergonomiczny 
trójkątny kształt, perfekcyjnie wyskalowany do długiego pisania

indeks kolor
PP043-2 czarny
PP043-1 niebieski

DŁUGOPIS ULTRA GLIDE
Grubość linii pisania 1,0 mm
• Zastosowana nowoczesna formuła tuszu olejowego Visco Fluid Ink, który 
zapobiega rozmazywaniu pisanego tekstu • Długopis o foliowanym korpusie 
i przezroczystej skuwce • Zaślepka i klip w kolorze tuszu • Innowacyjny obszar 
uchwytu został zaprojektowany dla jeszcze większego komfortu pisania

indeks kolor
PB345-1 niebieski
PB345-2 czarny

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

DŁUGOPIS Q-CONNECT 
Z WYMIENNYM WKŁADEM
Grubość linii pisania 0,4 mm
• Klasyczny długopis • Skuwka z klipsem w kolorze tuszu • Średnica kulki 0,7 mm 
• Długość linii pisania 1400 m • Kolor niebieski

indeks kolor
PP065-2 czarny
PP065-1 niebieskiDŁUGOPIS MAXFLOW

Grubość linii pisania 0,7 mm
• Zastosowana nowoczesna formuła tuszu olejowego Visco Fluid Ink, który 
zapobiega rozmazywaniu pisanego tekstu • Długopis o przezroczystym korpusie 
• Obszar uchwytu i zaślepka w kolorze tuszu • Innowacyjny obszar uchwytu został 
zaprojektowany dla jeszcze większego komfortu pisania • Dekoracyjne stalowe 
elementy dodają mu klasy
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indeks rodzaj kolor wkładu
PB584 leżący niebieski
PB585 stojący niebieski

DŁUGOPIS RECEPCYJNY NA SPRĘŻYNCE 
OFFICE PRODUCTS
Sprężynka odporna na odkształcenia
• Długopis na sprężynce • Dedykowany punktom publicznym,  
takim jak: urzędy, punkty pocztowe, recepcje i sekretariaty, etc.  
• Stabilna podstawa przyklejana do powierzchni biurka  
• Kolor obudowy niebiesko-biały • Kolor wkładu niebieski

DŁUGOPIS RECEPCYJNY NA ŁAŃCUSZKU 
OFFICE PRODUCTS
Długopis utrzymywany w pozycji pionowej
• Długopis na metalowym łańcuszku • Dedykowany punktom  
publicznym, takim jak: urzędy, punkty pocztowe, recepcje  
i sekretariaty, etc. • Elegancki design • Stabilna podstawa przyklejana  
do powierzchni biurka • Kolor obudowy czarny  
• Kolor wkładu niebieski

indeks kolor wkładu
PB568 niebieski

indeks
DN899

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

DŁUGOPIS RECEPCYJNY NA SPRĘŻYNCE
Grubość linii pisania 0,7 mm
• Podstawka przyklejana do podłoża • Istnieje możliwość  
regulacji nachylenia umieszczania długopisu • Długość sprężynki  
(po rozciągnięciu) 150 cm • Idealny do punktów usługowych,  
banków, recepcji, itp. • Średnica kulki 0,7 mm  
• Długość linii pisania do 800 m

indeks kolor rodzaj
KW666-1 niebieski długopis + wkład
KW654-2 czarny długopis
KW654-1 niebieski długopis
KW664-2 czarny wkład 2 szt.
KW664-1 niebieski wkład 2 szt.

DŁUGOPIS WYMAZYWALNY CORRETTO
Wymazywanie za pomocą gumki na końcu długopisu lub na zatyczce
• Długopis wymazywalny z wymiennym wkładem • Tusz znika także po podgrzaniu 
kartki • Tusz wodoodporny • Długość pisania: 250 m • Grubość linii 0,5 mm

indeks
KW647

DŁUGOPIS GRAND DO EKRANÓW  
GR-3608 TOUCH PEN
Idealny do smartfonów jako touch pen
• Długopis z wymiennym wkładem • Posiada gumkę do pracy na ekranach 
dotykowych • Tusz wodoodporny • Długość pisania 480 m • Grubość linii 0,7 mm 
• Niebieski kolor tuszu

indeks kolor rodzaj
EM1019-2 czarny długopis
EM1019-1 niebieski długopis
EM1020-2 czarny wkład
EM1020-1 niebieski wkład

DŁUGOPIS TERMOŚCIERALNY PIXEL
Wysoka jakość i wydajność
Zapomnij o pomyłkach!
• Ergonomiczny długopis termościeralny z wymiennym wkładem • Gumowana, 
profilowana rękojeść w kolorze tuszu z antypoślizgowymi żłobieniami • 2 silikonowe 
końcówki do ścierania (na skuwce i rękojeści) • Grubość linii pisania 0,7 mm 
• Wkłady pakowane po 3 sztuki

Długopisy recepcyjne

Długopisy wymazywalne

Długopisy Touch Pen
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Kompatybilność 
z PC/Mac

Łączność
przez Bluetooth®

Obsługa połączenia
ze smartfonem

Bezprzewodowa
łączność

Ładowane
akumulatory

Która drukarka  
jest dla Ciebie?

Dopasuj swoje potrzeby dotyczące
etykietowania do ikon poniżej i znajdź

najlepszą dla siebie drukarkę.

Czy potrzebujesz
specjalnej funkcji?

Archiwizacja Identyfikacja 
ogólna

Śledzenie 
zasobów

Zarządzanie  
okablowaniem

Infrastruktura  
BHP

Wysyłka 
i korespondencja

• Drukowanie na taśmach o szerokości 6/9/12 mm
• Szybka edycja tekstu dzięki dotykowym klawiszom 

skrótów pozwalającym na włączenie funkcji pogrubienia, 
kursywy, podkreślenia, zmiany rozmiaru tekstu i tekstu 
pionowego

• Szybkie wpisywanie tekstu na klawiaturze wzorowanej 
na komputerowej (QWERTY), o układzie klawiszy 
specyficznym dla danego kraju

 DYMO® LabelManager™ 160 DY075

Dostępna szerokość taśm

DYMO® LabelManager™ 160
Prosta w użyciu drukarka z klawiszami szybkiego formatowania.

• Drukowanie na taśmach o szerokośc 6/9/12 mm
• Personalizacja etykiet za pomocą dowolnych czcionek 

i grafik z komputera dzięki połączeniu z komputerami 
PC lub Mac

• Wyeliminowanie kosztów związanych z bateriami 
jednorazowymi i ich utylizacją – urządzenie zasilane 
akumulatorem

 DYMO® LabelManager™ 280 DY076

Dostępna szerokość taśm

DYMO® LabelManager™ 280
Inteligentna, wszechstronna - z najlepszymi opcjami połączeń.

ID
EA

LN
E D

O ŚLEDZENIA ZASOBÓW
 

• Drukowanie na taśmach o szerokośc 6/9/12/19/24 mm
• Duży, kolorowy ekran dotykowy – po raz pierwszy 

w drukarce etykiet DYMO!
• Możliwość drukowania niezwykle wyraźnych grafik, 

kodów kreskowych i logo w rozdzielczości 300 dpi
• Automatyczna obcinarka etykiet

 DYMO® LabelManager™ 500TS DY077

DYMO® LabelManager™ 500TS
Łatwe tworzenie, edycja i formatowanie etykiet za jednym dotknięciem.

Dostępna szerokość taśm

1296 19 mm

ID
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O ŚLEDZENIA ZASOBÓW

• Drukowanie na taśmach o szerokości 6/9/12/19 mm
• Duży, 4-wierszowy wyświetlacz graficzny
• Do użytku jako indywidualne urządzenie – lub po połączeniu 

przez USB z komputerem PC lub Mac®
• Zasilanie przez szybko ładowane akumulatory
 umożliwia pracę w ruchu

 DYMO® LabelManager™ 420P DY070

Dostępna szerokość taśm

DYMO® LabelManager™ 420P
Wysokowydajna drukarka etykiet z możliwością
podłączenia do komputerów PC lub Mac®.

1296 19 24 mm

NOWOŚĆ!DYMO® MobileLabeler
Tworzenie etykiet na smartfonie dzięki łączności Bluetooth®

• Drukowanie na taśmach o szerokośc 6/9/12/19/24 mm
•  Łatwe tworzenie etykiet w darmowej aplikacji mobilnej  

DYMO Connect
• Szybka łączność ze smartfonem za pośrednictwem technologii 

Bluetooth®
• Kompatybilność z większością popularnych czcionek, 

obramowań i stylów firm Apple i Google

 DYMO® MobileLabeler DY102

ID
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O ŚLEDZENIA ZASOBÓW

Dostępna szerokość taśm

Drukarki do etykiet
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• Nie trzeba korzystać z drogich tuszy lub tonerów
• Atrakcyjna, zwarta konstrukcja pasuje 

do nowoczesnego miejsca pracy
• Drukowanie do 51 etykiet na minutę (przy drukowaniu 

etykiet adresowych z 4 wierszami)
• Wyposażona w oryginalne oprogramowanie DYMO® 

LabelWriter™, które obsługuje ponad 100 stylów i układów 
etykiet

 DYMO® LabelWriter™ 450 DY050

DYMO® LabelWriter™ 450
Efektywne drukowanie podstawowych etykiet

Oprogramowanie 
DYMO Label™ v.8

Wybierz nazwisko  
(nazwę) i adres

L

Kliknij ikonę drukowania 
LabelWriter™

2

Etykieta jest gotowa!

3

12 mm96

ID
EA

LNE DO ARCHWIZACJI

DYMO® LabelManager™ PnP
Podłącz, wpisz tekst i drukuj – to wszystko!

• Drukowanie na taśmach o szerokości 6/9/12 mm
• Bez konieczności instalacji oprogramowania – wbudowane 

oprogramowanie jest gotowe do użycia bez instalacji
• Personalizacja etykiet za pomocą dowolnych czcionek 

i elementów graficznych na komputerze przy użyciu 
połączenia z  komputerem PC lub Mac

 DYMO® LabelManager™ PnP DY062

Dostępna szerokość taśm

Kolor druku / tła 6 mm 9 mm 12 mm 19 mm 24 mm 

Czarny / Biały DY010 DY012 DY015 DY021 DY027

Biały / Przezroczysty – – DY087 – –

Czarny / Czerwony – DY013 DY088 DY058 –

Czarny / Żółty DY011 DY086 DY018 DY024 DY030

Czarny / Przezroczysty AT312 DY059 DY017 DY023 DY029

Czarny / Niebieski – – DY016 – –

Czarny / Zielony – – DY097 DY097 –

Czerwony / Biały – DY060 DY019 DY025 DY031

Niebieski / Biały – – DY020 DY026 –

Niebieski / Przezroczysty – – DY091 – –

Biały / Czarny – – DY035 DY092 –

DYMO® Taśmy D1

• Specjalnie stworzone do drukarek LabelManager™ i LabelPoint™
• Przyklejają sie do praktycznie wszystkich czystych, płaskich powierzchni 

takich jak plastik, papier, metal i szkło
• Pakowane w poręczne kasety
• Technologia druku termotransferowego – nie jest wymagany tusz ani toner
• Łatwe oddzielenie zabezpieczającej przekładki ułatwia korzystanie z etykiet
• Wodoodporne
• Odporne na promieniowanie UV
• Wytrzymują w temperaturach od –18° do 90°C

DYMO® Etykiety LabelWriter™

• Wykorzystują proces drukowania termicznego – nie trzeba korzystać 
z brudzącego kosztownego tuszu ani kaset z tonerem

• Etykiety pakowane są w rolki
• Żadnych zacinających się etykiet, żadnych problemów z projektowaniem, 

żadnych strat materiału
• Zastosowanie drukarki LabelWritter™ seria 300, 400, 450, 4XL

Rodzaj etykiety Rolki/
pudełko

Etykiety/
rolka

Rozmiar
(mm) Materiał Kolor Typ kleju  

lub jego brak Indeks

Standardowa adresowa 2 130 89 x 28 papier biały trwały DY006
Duża adresowa 2 260 89 x 36 papier biały trwały DY036
Duża adresowa 1 260 89 x 36 tworzywo przezrocz. trwały DY036-1rolka
Na adres zwrotny 1 500 54 x 25 papier biały trwały DY052
Wysyłkowa/identyfikatory imienne 1 220 101 x 54 papier biały trwały DY057
Na segregatory małe 1 110 190 x 38 papier biały trwały DY055
Na segregatory duże 1 110 190 x 59 papier biały trwały DY037
Na teczki podwieszane 1 220 50 x 12 papier biały trwały DY038
Duża, do wielu zastosowań 1 320 70 x 54 papier biały trwały DY069
Do wielu zastosowań 1 1000 24 x 12 papier biały usuwalny DY039
Do wielu zastosowań 1 1000 57 x 32 papier biały usuwalny DY084
Do wielu zastosowań 1 500 51 x 19 papier biały usuwalny DY085
Kwadratowa uniwersalna 1 750 25 x 25 papier biały usuwalny DY065
Małe wysyłkowe 1 300 89 x 41 papier biały usuwalny DY053
Identyfikatory imienne 1 300 89 x 51 papier biały bez kleju DY063
Karty dla odwiedzających 1 250 106 x 62 papier biały bez kleju DY064

Etykiet do drukarek 
DYMO szukaj także 

na str. 67
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indeks rodzaj druku
MP535 Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, A4, wielokopia
MP532 Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, 2/3 A4, wielokopia
MP349 Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, A5, wielokopia
MP523 Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, A4, (o+1k)
MP524 Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, 2/3 A4, (o+1k)
MP030 Faktura  wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, 2/3 A4, (o+2k)
MP525 Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, A5, (o+1k)
MP526 Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, A5, (o+2k)
MP527 Faktura  wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, 1/3 A4, (o+1k)
MP537 Faktura korygująca, A5, (o+1k)
MP034 Nota korygująca, A5, (o+1k)
MP1261 Faktura – odwrotne obciążenie – wzór pełny w cenach netto, A5, (o+1k)

MP1262 Faktura z osobnym wskazaniem nabywcy i odbiorcy – wzór pełny w cenach netto,
2/3 A4, (o+2k)

MP1263 Faktura – dla jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego – wzór pełny 
dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, 2/3 A4

MP529 Faktura wzór uproszczony dla prowadzących sprzedaż w cenach brutto, A5, (o+1k)
MP390 Faktura wzór uproszczony dla prowadzących sprzedaż w cenach brutto, A5, (o+1k)
MP037 Faktura z jedną stawką podatku dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, A5, (o+1k)

MP1256 Faktura z jedną stawką podatku dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, 
2/3 A5, (o+1k)

MP536 Faktura wzór pełny dla prowadząch sprzedaż w cenach brutto, A5, wielokopia
MP533 Faktura wzór pełny dla prowadząch sprzedaż w cenach brutto, A5, (o+1k)
MP1264 Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach brutto, 2/3 A4
MP041 Faktura VAT RR dla rolników, A5, (o+1k)

MP440 Faktura procedura marży – towary używane – dzieła sztuki – przedmioty kolekcjonerskie
i antyki, A5, (o+1k)

MP429 Faktura – czynności zwolnione z podatku na podstawie art.. 43 ust. 1 pkt. 2-41 ustawy
z 11.03.2004 r. O podatku od towarów i usług, A5, (o+1k)

MP575 Faktura dla podatników zwolnionych podmiotowo z podatku od towarów i usług, 
A5, (o+1k)

MP428 Faktura dla podatników zwolnionych podmiotowo z podatku od towarów i usług, 
A5, (o+1k)

MP576 Faktura dla podatników zwolnionych podmiotowo z podatku od towarów i usług, 
2/3 A5, (o+1k)

MP577 Faktura dla podatników zwolnionych podmiotowo z podatku od towarów i usług, 
A6, (o+1k)

MP042 Rachunek dla zwolnionych podmiotowo z VAT, 2/3 A5, (o+1k)
MP1259 Rachunek dla zwolnionych podmiotowo z VAT, A5, (o+1k), poziomy
MP044 Rachunek  dla zwolnionych podmiotowo z VAT, A6, (o+1k), pionowy
MP045 Rachunek dla zwolnionych podmiotowo z VAT , A5, (o+1k), pionowy
MP047 Rachunek dla zwolnionych podmiotowo z VAT, A6, (o+1k), poziomy
MP624 Rachunek dowód przyjęcia pojazdu na parking strzeżony, A7, wielokopia
MP048 Dowód sprzedaży (paragon), A7, wielokopia 
MP049 Rachunek dla konsumenta, A6, wielokopia
MP1144 Rachunek dla konsumenta, A7, wielokopia
MP650 Dokument dostawy wyrobów węglowych, A5, (o+1k)
MP052 Dowód dostawy, A5, wielokopia
MP862 Dowód dostawy, A6, wielokopia
MP054 Zamówienie ogólne, A5, (o+1k) 
MP056 Arkusz spisu z natury, uniwersalny, A4, (o+1k)
MP493 Arkusz spisu z natury, uniwersalny, A4
MP057 Kartoteka magazynowa, A5, karton offsetowy 
MP058 Wz Wydanie materiału na zewnątrz, 1/3 A4, wielokopia

indeks rodzaj druku
MP059 Pz Przyjęcie materiału z zewnątrz, 1/3 A4, wielokopia
MP060 RW Pobranie materiału wewnętrzne, 1/3 A4, wielokopia
MP061 WZ wydanie materiału na zewnątrz, 1/3 A3, wielokpia 
MP062 PZ przyjęcie materiału z zewnątrz, 1/3 A3, wielokopia
MP063 Magazyn wyda, A5, wielokopia
MP064 Magazyn przyjmie, A5, wielokopia
MP065 RW Pobranie materiału, A5, wielokopia 
MP196 Przyjęcie wyrobu jednopozycyjne, 1/3 A4
MP066 Wydanie materiału na zewnątrz, A4
MP1265 Kwitariusz przychodowy (numerowany), A4, (o+2k)
MP068 Kwitariusz przychodowy (numerowany), A5, (o+2k)
MP069 KP Dowód wpłaty, A6, wielokopia
MP070 KW Dowód wypłaty, A6, wielokopia
MP072 Wniosek o zaliczkę, A6, offset
MP073 Rozliczenie zaliczki, A6, offset
MP074 RK Raport kasowy, A4, (o+1k)
MP866 RK raport kasowy, A5, (o+1k)
MP075 PK Polecenie księgowania, A5, (o+1k) 
MP081 Karta kontowa, A5, karton offsetowy 
MP082 PK Polecenie księgowania, A5, offset
MP083 Polecenie przelelewu/wpłata gotówkowa 4-odcinkowe , A6, (o+3k)
MP1266 Polecenie przelelewu wpłata gotówkowa 2-odcinkowe , A6, (o+1k)
MP1267 Cło polecenie przelewu/wpłata gotówkowa  2odc., A6, (o+1k)
MP093 Podatki. Polecenie przelewu/wpłata gotówkowa 2-odcinkowe, A6, (o+1k)
MP872 Podatki. Polecenie przelewu 4-odcinkowe, A6, (o+3k)
MP098 Umowa o pracę, A4, (o+1k) 
MP963 Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, A5
MP100 Świadectwo pracy, A4, (o+1k)
MP101 Zaświadczenie o zatrudnieniu, A6, (o+1k)
MP103 Polecenie wyjazdu służbowego, A5, offset
MP104 Lista obecności, A4, offset
MP105 Karta urlopowa, 2/3 A6, offset
MP106 Umowa o dzieło, A4, (o+1k) 
MP107 Umowa zlecenie, A4, (o+1k) 
MP1268 Rachunek do umowy zlecenia, A5, (o+1k)
MP1269 Ewidencja czasu wykonania umowy zlecenia, A5 (offset)
MP863 Przepustka materiałowa, A5
MP053 Upoważnienie, A6
MP495 Roczna ewidencja czasu pracy, A4
MP875 Wniosek o udzielenie urlopu, 2/3 A5, offset
MP206 Wniosek o urlop, A6, offset 
MP109 Książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych, A6, offset
MP877 Indywidualna karta czasu pracy pracownika, 1/2 A4, offset
MP1258 Przepustka jednorazowa, A7, offset 
MP879 Zgłoszenie reklamacyjne, A4, (o+2k)
MP981 Zgłoszenie reklamacyjne, A5, (o+2k)
MP880 Dziennik budowy, A4, offset
MP881 Książka obiektu budowlanego, A4, offset
MP113 Umowa kupna-sprzedaży pojazdu, A4, wielokopia
MP884 Raport dzienny pracy sprzętu, A5, offset 
MP114 CMR Międzynarodowy list przewozowy, A4, (o+3k)
MP115 CMR Międzynarodowy list przewozowy (numerowany), A4, (o+3k)

DRUKI AKCYDENSOWE

indeks rodzaj druku
MP142 CMR Międzynarodowy list przewozowy, A4, (o+4k)
MP1255 CMR Międzynarodowy list przewozowy (numerowany), A4, (o+4k)
MP116 CMR Międzynarodowy list przewozowy, A4, (o+5k)
MP117 CMR  Międzynarodowy list przewozowy (numerowany), A4, (o+5k) 
MP118 Karta drogowa – samochód ciężarowy, A4, offset
MP119 Karta drogowa – samochód ciężarowy (numerowany), A4, offset
MP120 Karta drogowa – samochód osobowy, A5, offset 
MP121 Karta drogowa – samochód osobowy (numerowany), A5, offset
MP402 Formularz przyjęcia odpadów metali, A5, (o+1k)
MP468 Rejestr mycia i dezynfekcji komory ładunkowej środka transportu, A5, offset
MP129 Polecenie przelewu/wpłata  gotówkowa 2-odcinkowe. Formularz do nadruku, A4, offset
MP130 Polecenie przelewu/wpłata gotówkowa 2-odcinkowe z potwierdzeniem, A4, offset
MP132 Polecenie przelewu/wpłata  gotówkowa 4-odcinkowe. Formularz do nadruku, A4, offset

MP135 Podatki. 2-odcinkowe polecenie przelewu wpłata gotówkowa. Formularz do nadruku,
A4, offset

AKCESORIA PODATNIKA
indeks rodzaj druku
MP002 Podatkowa księga przychodów i rozchodów, 48 stron, A4, offset
MP1270 Podatkowa księga przychodów i rozchodów, 96 stron, A4, offset
MP006 Podatkowa księga przychodów i rozchodów, 32 strony, A5, offset
MP007 Ewidencja sprzedaży, A5, offset 

MP1254 Podatkowa księga przychodów i rozchodów (dla prowadzących księgę za pomocą
komputera lub pośrednictwem biura rachunkowego), A4, offset

MP852 Ewidencja wyposażenia, A5, offset
MP009 Ewidencja środków trwałych, A5, offset
MP1148 Notes samokopiujący, A5, kratka
MP419 Notes samokopiujący, A6, kratka
MP469 Notes samokopiujący, A6, gładki
MP003 Karty przychodów pracowników, A5, offset
MP851 Dowód wewnętrzny, A5, offset

MP004 Dowód wewnętrzny (dla podatników prowadzących podatkową księgę przychodów
i rozchodów), A6, offset

MP005 Dzienne zestawienie sprzedaży nieudokumentowanej (dla podatników prowadzących
podatkową księgę przychodów i rozchodów), A6, offset

MP001 Ewidencja przebiegu pojazdu, A5, offset
MP010 Lista wynagrodzeń, 1/2 A3, offset 
MP011 Indywidualna lista płac, 1/3 A3, offset
MP854 Książka kontroli, A5, offset 
MP1271 Umowa zlecenie (wzór uniwersalny z rachunkiem), 2/3 A4, offset
MP013 Ewidencja przychodów, A5, offset 
MP1272 Ewidencja przychodów, A4, offset
MP014 Dzienne zestawienie sprzedaży zbiorcze, 1/3 A4, offset

MP015 Dzienne zestawienie sprzedaży nieudokumentowanej (dla podatników zryczałtowanego
podatku dochodowego), A6, offset

MP021 Ewidencja uproszczona sprzedaży, A5, offset
MP420 Ewidencja przebiegu pojazdu dla celów podatku od towarów i usług, A5, offset

MP407 Ewidencja VAT – zwrotów towarów i uznanych reklamacji towarów i usług 
dla kas fiskalnych, A4, offset

MP418 Ewidencja VAT oczywistych pomyłek z kasy rejestrującej, A4, offset
MP494 Raport finansowy, A4

Druki akcydensowe



61Znajdź nas online na www.markowebiuro.pl

D

indeks nazwa format
TP008 Faktura VAT netto A5
TP009 Faktura VAT na jedną stawkę podatku netto A5
TP011 Faktura VAT z ceną brutto wielostawkowa A5
TP012 Faktura VAT 1+1 netto A5
TP013 Faktura VAT 1+2 netto A5

TP391 Faktura dla podatników zwolnionych podmiotowo
z podatku od towarów i usług (pion) A5

TP392 Faktura dla podatników zwolnionych podmiotowo 
z podatku od towarów i usług 1+1 (pion) A5

TP393 Faktura czynności zwoln. z podatku na podst. art. 43 ust. 1 pkt 2-41 
ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług A5

TP015 Faktura VAT 1+1 procedura marży, towary używane A5
TP021 Nota korygująca A5
TP131 Faktura (odbiorca faktury) 2/3 A4

TP168 Faktura czynności zwoln. z podatku na podst. art. 43 
(odbiorca faktury) A5

TP204 Faktura odwrotne obciązenie A5
TP024 Rachunek A5
TP026 Rachunek (pion) A6
TP029 Rachunek dla konsumenta A6
TP030 Paragon A7

indeks nazwa format
TP056 Polecenie przelewu/wpłata gotów. II (odc.) A6
TP223 Polecenie przelewu/wpłata gotów. III (odc.) A6
TP057 Polecenie przelewu/wpłata gotów. IV (odc.) A6
TP059 Polecenie przelewu/wpłata gotów. IV (odc.) w składkach A6
TP060 Polecenie przelewu/wpłata gotów. II (odc.) „PODATKI” A6
TP125 Polecenie przelewu/wpłata gotów. II z potw. (odc.) – 100 szt. do drukarek A4
TP126 Polecenie przelewu/wpłata gotów. IV – 100 szt. do drukarek A4

indeks nazwa format
TP065 KP A6
TP066 KW A6
TP067 Raport kasowy A4
TP224 Polecenie księgowania A5
TP055 Dowód wewnętrzny A5
TP073 Kwitariusz przychodowy (numerowany) A5
TP087 Wniosek o zaliczkę A6
TP088 Rozliczenie zaliczki A6
TP095 Karta kontowo-finansowa A4
TP097 Raport obrotu A4
TP098 Kontrolka sprzedaży 2/3 A4

TP101 Dzienne zestaw. sprzed. nieudokumento wanej dla podatników
zryczałtowanego podatku dochodowego A6

TP151 Księga inwentarzowa K 205 (96 k.) A4
TP214 Zestawienie obrotów i sald (8 k.) 1/2 A4
TP259 Protokół reklamacji / zwrotu towaru A5
TP260 Ewidencja zwrotów i uznanych reklamacji A4
TP261 Ewidencja oczywistych pomyłek dla kasy rejestrującej A4

POLECENIA PRZELEWU, WPŁATY GOTÓWKOWE

FAKTURY VAT I RACHUNKI

indeks nazwa format
TP032 Wz (6 pozycyjne) 1/3 A4
TP034 Pz (6 pozycyjne) 1/3 A4
TP036 W magazyn wyda A5
TP038 Zw zwrot materiału A5
TP039 Rw pobranie materiału A5
TP041 Pw przyjęcie wyrobów A5
TP049 Dowód dostawy A5
TP052 Arkusz spisu z natury A4
TP142 Kartoteka magazynowa A5

OBRÓT TOWAROWY, MAGAZYNOWY 
I MATERIAŁOWY

KADRY I PŁACE

DRUKI KASOWE I KSIĘGOWE
indeks nazwa format
TP080 Umowa komisu – pokwitowanie 2/3 A4
TP081 Zgłoszenie reklamacyjne A4
TP082 Karta naprawy z pokwitowaniem A5
TP085 Umowa kupna – sprzedaży pojazdu A4
TP086 CMR 4 odcinkowy A4
TP122 Karta drogowa na samochód ciężarowy A4
TP123 Raport dzienny pracy sprzętu A5
TP148 Dziennik budowy (20 k.) A4
TP149 Książka obiektu budowlanego (38 k.) A4
TP217 Książka kontroli (16 k.) A5
TP157 Księga korespondencyjna (96 k.) A4
TP160 Księga zameldowań (24 k.) A4
TP210 Pocztowa książka nadawcza A5
TP163 Raport dyspozytorski A4
TP170 Książeczka zdrowia pracownika A6
TP171 Książka sanitarna środka transportu A5
TP301 Dokument dostawy wyrobów węglowych w formie uproszczonej A5
TP303 Orzeczenie lekarskie Typ A (stanow. pracy wz. 2015) A5

indeks nazwa format
TP183 Podatkowa księga przychodów i rozchodów A4
TP184 Podatkowa księga przychodów i rozchodów A5
TP191 Ewidencja przychodów A5
TP192 Ewidencja sprzedaży pion A5
TP194 Ewidencja przebiegu pojazdu i kosztów eksploatacji samochodu A5
TP394 Ewidencja przebiegu pojazdu VAT (pion) A5
TP196 Ewidencja środków trwałych A5
TP197 Ewidencja wyposażenia A5
TP221 Podatkowa księga przychodów i rozchodów komputerowa A4

indeks nazwa format
TP231 MEN I/I/1 – Świadectwo szkolne dla uczniów klas I-III szkoły podst. A4

TP233 MEN-I/21a/2 – Świadectwo dla uczniów dotychczasowego trzyletniego
liceum ogólnokształcącego dla młodzieży A4

TP234-1 Gilosz do świadectw dwustronnych (niebieski) A4
TP234-7 Gilosz do świadectw dwustronnych (pomarańczowy) A4
TP279 MEN-I/37a/2 – Arkusz ocen dla uczniów klas II-VI szkoły podstawowej A4
TP072 MEN-I/39a/2 – Arkusz ocen dla uczniów dotychczasowego gimnazjum A4
TP164 MEN-I/1 – Dziennik zajęć przedszkola (opr. intro) A4

TP229 MEN-I/2a – Dziennik lekcyjny – edukacja wczesnoszkolna dla klas I-III
szkoły podst. A4

TP222 MEN-I/6 – Dziennik zajęć pozalekcyjnych A4
TP410 B143/144 – Karta katalogowa A7
TP411 B170 – Karta książki A7
TP412 B171 – Karta czytelnika A6
TP226 MEN I/1 – Legitymacja szkolna dla uczniów A7
TP225 Karta rowerowa dla uczniów A7

POZOSTAŁE

EWIDENCJE PODATKOWE

DRUKI SZKOLNE I BIBLIOTECZNE

indeks nazwa format
TP074 Umowa zlecenie wraz z rachunkiem A4
TP236 Rachunek do umowy zlecenia A5
TP079 Świadectwo pracy A4
TP076 Umowa o pracę A4
TP078 Karta urlopowa A6
TP107 Kwestionariusz osobowy dla pracownika A4
TP108 Lista obecności A4
TP110 Polecenie wyjazdu służbowego (delegacja) A5
TP113 Wniosek o urlop A6
TP135 Kartoteka urlopów A5
TP136 Karta ewidencji czasu pracy A4
TP138 Roczna karta obecności w pracy A5
TP139 Karta przebiegu zatrudnienia A4
TP156 Ewidencja wyjść w godz. służbowych Os 226 (16 k.) A4
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Indeks rodzaj
BA018 192 kartki
BA016 300 kartek
BA019 96 kartek

PRODUKT

POLSKI

DZIENNIK KORESPONDENCYJNY A4
Okładka tekturowa sztywna oklejona tworzywem skóropodobnym
• W czterech kolorach: granatowym, bordowym, zielonym i czarnym  
• Dziennik do ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej 
(dziennik podawczy) • Format A4

indeks kolor rodzaj
AM376-1 niebieski E210
AM376-3 czerwony E210
AM376-2 czarny E210
AM377-1 niebieski E216
AM377-3 czerwony E216
AM377-2 czarny E216

indeks kolor rodzaj
AM377-4 zielony E216
AM377-12 fioletowy E216
AM377-8 różowy E216
AM377-13 turkusowy E216
AM378-1 niebieski E225
AM378-3 czerwony E225
AM378-2 czarny E225

10
kartek

16
kartek

25
kartek

DZIURKACZ EVOLUTION E210/E216/E225
Wyposażony w ogranicznik papieru DIN 
• Praktyczne i niezawodne dziurkacz do domu i biura • Dziurkuje do 10 (E210), 
16 (E216) lub 25 (E225) arkuszy papieru (80 g/m2) • Odstęp między dziurkami 80 mm 
• 5 lat gwarancji

indeks kolor
ES120-1 niebieski
ES120-2 czarny

10
kartek

DZIURKACZ MAŁY LEITZ 5058
Pojemnik na ścinki zamontowany na zawiasach
• Dziurkuje do 10 kartek • Niewielkie rozmiary ułatwiają używanie dziurkacza poza 
biurem, podczas podróży • Ergonomiczny uchwyt umożliwia skuteczne i wygodne 
dziurkowanie • Wyraźne oznaczenia formatu i wytrzymała prowadnica zapewniają 
perfekcyjne wyrównanie papieru • Łatwy do opróżniania pojemnik na ścinki 
zamontowany na zawiasach • 3 lata gwarancji i certyfikat bezpieczeństwa GS 

Dziurkacze do 10 kartek

Dzienniki korespondencyjne

Soplica

ChaberArnika

Amber

Arkady Z

KlasaBajka

Ornament

indeks nazwa
AR140 Arkady Z
AR350 Amber
AR163 Arnika
AR596 Bajka
AR428 Chaber

indeks nazwa
AR629 Falbala N
AR625 Green
AR531 Klasa
AR597 Ornament
AR427 Soplica

DYPLOMY
Niepowtarzalne i unikatowe wzory
• Najwyższej jakości papier do druku 
dyplomów, certyfikatów, podziękowań 
w drukarkach laserowych i atramentowych 
• Gramatura 170 g/m2 • Opakowanie 25 ark. A4 Falbala N

Green

Dyplomy

Teczki do podpisu  
znajdziesz na str. 208

Okładki na dyplomy 
znajdziesz na str. 147
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indeks kolor
ES590-10 biały
ES590-8 różowy
ES590-1 niebieski
ES590-7 pomarańczowy
ES590-13 turkusowy
ES590-12 fioletowy
ES590-4 zielony

10
kartek

DZIURKACZ MINI LEITZ WOW 5060
W stylowych kolorach WOW
• Dziurkuje do 10 kartek • Wygodny uchwyt i doskonałe ostrza zmniejszają 
wysiłek przy dziurkowaniu • Wyraźne oznaczenia formatu i solidne mocowanie 
prowadnicy zapewniają perfekcyjne wyrównanie papieru • Łatwy do opróżniania 
pojemnik na ścinki zamontowany na zawiasach • 10 lat gwarancji i certyfikat 
bezpieczeństwa GS

DZIURKACZ KANGARO AION-10G/S
Mini dziurkacz w atrakcyjnych kolorach
• Ergonomiczna konstrukcja w całości wykonana z metalu • Plastikowa listwa 
formatowa: A4-S, A3-E, US, B5-S, B4-E, A5-S, A5-S, A4-E, B6-S, B5-E, A5-E, 888 
• Pojemnik na ścinki z uchylną klapką dzięki której do opróżniania pojemnika 
nie trzeba go zdejmować • Wskaźnik środka strony • Dziurkuje do 10 kartek 
• Odległość dziurek 80 mm • Średnica dziurki 6 mm • Wymiary: wysokość 72 mm, 
szerokość 60 mm, długość 109 mm • 10 lat gwarancji

indeks kolor
PB1143-8 różowy
PB1143-6 żółty
PB1143-5 metaliczny szary
PB1143-10 metaliczny biały
PB1143-13 turkusowy

10
kartek

indeks kolor
ES091-3 czerwony
ES091-1 niebieski
ES091-5 szary
ES091-2 czarny

16
kartek

DZIURKACZ ŚREDNI LEITZ 5038
Doskonałe ostrza zmniejszają wysiłek przy dziurkowaniu
• Dziurkuje do 16 kartek • Wygodny uchwyt i doskonałe ostrza zmniejszają 
wysiłek przy dziurkowaniu • Wyraźne oznaczenia formatu i wytrzymała 
prowadnica zapewniają perfekcyjne wyrównanie papieru • Łatwy do opróżniania 
pojemnik na ścinki zamontowany na zawiasach • 10 lat gwarancji i certyfikat 
bezpieczeństwa GS

16
kartek

indeks kolor
AM381-1 niebieski
AM381-5 szary
AM381-2 czarny

DZIURKACZ HARMONY B216
Dziurkacz biurowy o atrakcyjnej cenie
• Z ogranicznikiem formatu • Możliwość dziurkowania: do 16 arkuszy papieru  
(80 g/m2) • Odstęp między dziurkami 80 mm • 5 lat gwarancji

indeks kolor
KW412-3 / czerwono-czarny
KW412-1 /  niebiesko-czarny
KW412-7 /  pomarańczowo-czarny

20
kartek

DZIURKACZ DYNAMIC P5180M
Stabilna podstawa z tworzywa sztucznego
• Czarny dziurkacz z kolorowymi elementami • Ergonomiczne ramię z trwałego 
tworzywa • Elementy wykończeniowe z tworzywa ABS • Listwa formatowa oraz 
wskaźnik środka strony • Średnica otworu 5,5 mm, rozstaw 80 mm • Zintegrowany 
pojemnik na ścinki z tylną klapką ułatwiającą opróżnianie • Dziurkuje do 20 kartek 
papieru 80 g/m2 • 3 lata gwarancji

indeks rodzaj
PB1144-8 różowy
PB1144-6 żółty
PB1144-5 metaliczny szary
PB1144-10 metaliczny biały
PB1144-13 turkusowy

20
kartek

DZIURKACZ KANGARO AION-20/S
Blokada ramienia za pomocą plastikowego suwaka na dźwigni
• Mini dziurkacz w atrakcyjnych kolorach • Ergonomiczna konstrukcja w całości 
wykonana z metalu z plastikowymi elementami wykończenia • Plastikowa listwa 
formatowa: A4-S, A3-E, B5-S, B4-E, A5-S, A4-E, B6-S, B5-E, A5-E, 888 • Pojemnik 
na ścinki z uchylną klapką, dzięki której do opróżniania pojemnika nie trzeba go 
zdejmować • Wskaźnik środka strony • Dziurkuje do 20 kartek • Odległość dziurek 
80 mm • Średnica dziurki 6 mm • Wysokość 114 mm, szerokość 9,2 mm, długość 
118 mm • Estetyczne opakowanie PP z eurozawieszką • 10 lat gwarancji

Dziurkacze do 20-25 kartek

Dziurkacze do 16 kartek
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indeks kolor
ES090-3 czerwony
ES090-1 niebieski
ES090-5 szary
ES090-2 czarny

25
kartek

DZIURKACZ DUŻY LEITZ 5005
Bardzo wytrzymałe ostrza
• Dziurkuje do 25 kartek • Wygodny uchwyt i wytrzymałe ostrza zmniejszają wysiłek 
przy dziurkowaniu • Wyraźne oznaczenia formatu i wytrzymała prowadnica 
zapewniają doskonałe wyrównanie papieru • Łatwy do opróżniania pojemnik na 
ścinki zamontowany na zawiasach • 10 lat gwarancji i certyfikat bezpieczeństwa GS

25
kartek

indeks kolor
TET012-1 niebieski
TET012-2 czarny
TET012-4 zielony

DZIURKACZ METALOWY SENSO 21/22/23
Wskaźnik środka strony i ogranicznik formatu 
• Metalowy dziurkacz biurowy z wykończeniami z tworzywa sztucznego • Dziurkuje 
do 25 arkuszy • Średnica otworu 6 mm • Rozstaw dziurek 80 mm • Głębokość 
wsuwania kartek 12 mm • Nowatorskie rozwiązanie umożliwia usunięcie konfetti 
bez zdejmowania całego spodu • 5 lat gwarancji

indeks rodzaj
PB1145-8 różowy
PB1145-6 żółty
PB1145-5 metaliczny szary
PB1145-10 metaliczny biały
PB1145-13 turkusowy

30
kartek

DZIURKACZ KANGARO AION-30
Mini dziurkacz w atrakcyjnych kolorach
• Ergonomiczna konstrukcja w całości wykonana z metalu z plastikowymi 
elementami wykończenia • Plastikowa listwa formatowa: A4-S, A3-E, US, B5-S, 
B4-E, A5-S, A4-E, B6-S, B5-E, A5-E, 888 • Pojemnik na ścinki z uchylną klapką dzięki 
której do opróżniania pojemnika nie trzeba go zdejmować • Wskaźnik środka 
strony • Blokada ramienia za pomocą plastikowego suwaka na dźwigni • Dziurkuje 
do 30 kartek • Odległość dziurek 80 mm • Średnica dziurki 6 mm • Wysokość 116 mm, 
szerokość 113 mm, długość 128 mm • 10 lat gwarancji

indeks kolor
ES095-3 czerwony
ES095-11 niebieski
ES095-5 szary
ES095-2 czarny
ES095-03 jasnoczerwony
ES095-01 jasnoniebieski
ES095-04 jasnozielony

indeks kolor
ES095-10 biały
ES095-8 różowy
ES095-1 niebieski
ES095-7 pomarańczowy
ES095-13 turkusowy
ES095-12 fioletowy
ES095-4 zielony

30
kartek

DZIURKACZ DUŻY LEITZ 5008
Precyzyjny ogranicznik formatu
• Dziurkuje do 30 kartek • Ergonomiczny uchwyt, umożliwiający zmniejszenie 
siły nacisku • Precyzyjny ogranicznik formatu z okienkiem • 10 lat gwarancji

Dziurkacze do 30 kartek

indeks kolor
ES742-2 czarny
ES742-1 niebieski
ES742-3 czerwony

20
kartek

DZIURKACZ MAŁY RAPID FC20
Uchwyt i podstawa ze wzmocnionego tworzywa ABS
• Dziurkuje do 20 kartek • Wytrzymała metalowa konstrukcja zapewnia perfekcyjne 
dziurkowanie • Zintegrowany, łatwy do opróżniania plastikowy pojemnik na ścinki 
• 5 lat gwarancji

22
kartki

DZIURKACZ DP-600G
10 lat gwarancji
• Wykonany w całości z wysokiej jakości stali • Dziurkuje do 22 kartek • Wyposażony 
w precyzyjny, regulowany ogranicznik formatu oraz otwierany łatwy do opróżniania 
pojemnik na ścinki • Na listwie oznaczone formaty A5, B5, B6, A4, B4, B5, A3

indeks kolor
PP789-2 czarny
PP789-1 niebieski
PP789-3 czerwony
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30
kartek

indeks kolor
AM450-1 niebieski
AM450-5 szary
AM450-2 czarny

DZIURKACZ NOVUS B230
Czytelny wskaźnik rozmiaru papieru
• Wysokiej jakości dziurkacz biurowy do profesjonalnego użytku • Wysuwany 
ogranicznik formatu • Antypoślizgowa podstawa, którą można do połowy 
wysunąć dla opróżnienia i łatwo zamknąć • Dziurkacz metalowy z plastikową 
obudową, dopasowany do zszywaczy NOVUS B4, B5 i B7 • Możliwość 
dziurkowania do 30 arkuszy papieru (80 g/m2) • Odstęp między dziurkami: 80 mm 
• 10 lat gwarancji

indeks kolor
ES743-2 czarny
ES743-1 niebeiski
ES743-3 czerwony
ES743-01 jasnoniebieski
ES743-03 jasnoczerwony
ES743-04 jasnozielony
ES743-6 żółty
ES743-10 biały

30
kartek

DZIURKACZ RAPID FC30
Wytrzymała metalowa konstrukcja 
• Dziurkuje do 30 kartek • Wytrzymała metalowa konstrukcja zapewnia perfekcyjne 
dziurkowanie • Uchwyt i podstawa ze wzmocnionego tworzywa ABS • Zintegrowany, 
łatwy do opróżniania plastikowy pojemnik na ścinki • 5 lat gwarancji

indeks kolor
PB515-2 czarny
PB515-3 czerwony
PB515-1 niebieski

40
kartek

DZIURKACZ KANGARO PERFO 40
Posiada prowadnicę umożliwiającą precyzyjne dziurkowanie
• Ergonomiczny, profesjonalny dziurkacz Perfo-40 • Konstrukcja w całości wykonana 
z metalu • Uchwyt z blokadą • Wyjmowana tacka na ścinki • Dziurkuje ok. 40 kartek 
• Odległość dziurek 80 mm • Średnica dziurki 5,5 mm • 10 lat gwarancji

indeks rodzaj
PB1146-5 metaliczny szary
PB1146-10 metaliczny biały

40
kartek

DZIURKACZ KANGARO AION-40
Wykonany z metalu z plastikowymi elementami wykończenia
• Ergonomiczna konstrukcja w całości wykonana z metalu z plastikowymi 
elementami wykończenia • Metalowa listwa formatowa z plastikową nakładką: 
A4-S, A3-E, B5-S, B4-E, A5-S, A4-E, B6-S, B5-E, A5-E, 888 • Pojemnik na ścinki z 
uchylną klapką, dzięki której do opróżniania pojemnika nie trzeba go zdejmować 
• Wskaźnik środka strony • Blokada ramienia za pomocą plastikowego suwaka na 
dźwigni • Dziurkuje do 40 kartek • Odległość dziurek 80 mm • Średnica dziurek 6 mm 
• Wysokość 128 mm, szerokość 144 mm, długość 147 mm • 10 lat gwarancji

indeks kolor
ES231-3 czerwony
ES231-1 niebieski
ES231-5 szary
ES231-2 czarny

40
kartek

DZIURKACZ DUŻY LEITZ 5138
Unikalna blokada uchwytu
• Dziurkuje do 40 kartek • Wygodny uchwyt i doskonałe ostrza zmniejszają wysiłek 
przy dziurkowaniu • Wyraźne oznaczenia formatu i wytrzymała prowadnica 
zapewniają perfekcyjne wyrównanie papieru • Łatwy do opróżniania pojemnik na 
ścinki zamontowany na zawiasach • Unikalna blokada uchwytu umożliwia wygodne 
przechowywanie • 10 lat gwarancji i certyfikat bezpieczeństwa GS

indeks kolor
KW430-2 czarny
KW430-1 niebieski

DZIURKACZ SAVE FORCE P5161B
Redukcja siły nacisku do 50%
• Linia SAVE FORCE to produkty wykonane w nowoczesnej, zaawansowanej 
technologii • Najważniejszy atut to redukcja siły nacisku do 50% – dzięki temu 
zszywanie i dziurkowanie większej ilości kartek nie będzie już sprawiało problemu 
– stanie się przyjemnością • Elementy wykończeniowe z trwałych tworzyw 
sztucznych • Listwa formatowa oraz wskaźnik środka strony • Blokada ramienia 
ułatwiająca przechowywanie • Zintegrowany pojemnik na ścinki nierysujący podłoża 
z tylną klapką ułatwiającą opróżnianie • Redukcja siły nacisku do 50% • Średnica 
dziurki 5,5 mm • Rozstaw dziurek 80 mm • Gwarancja 3 lata

45
kartek

Dziurkacze do 40-65 kartek


